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บทสรุปผู้บริหาร 
   โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

 

1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพรับผิดชอบพันธกิจสี่ด้าน       
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งถือเป็นสองภารกิจส าคัญ
และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 
มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีความส าคัญในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง โดยได้รับเชิญจากผู้บริหารท าให้เกิดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1 การเข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง
โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด ประธานกลุ่มชุมชน 29 กลุ่ม ที่ร่วมกัน
ปรึกษาหารือและเสนอปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างจังหวัดอ่างทองและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญเพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างมีระบบ 2) เสริมสร้าง 
โอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP และ 3) เพ่ือให้ชุมชน
สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วม
โครงการ รวม 95 กลุ่ม 
 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย มีที่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง          
มีสมาชิกรวม 40 คน ภายใต้การดูแลของประธานกลุ่ม คือ นางยุพิน โมราทอง มีการรวมตัวกัน ตั้งแต่ปี 2535 เดิม
มีอาชีพแม่บ้าน บางส่วนท างานรับจ้าง เมื่อปี 2535 เริ่มฝึกการท าสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ มะเขือเทศเชื่อม มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาเชื่อม บอระเพ็ดแช่อ่ิม รวมทั้งสมุนไพรอ่ืนๆ โดยเริ่มต้นจากนางรัชนี ผดุงศิลป์ และ
นางยุพิน  โมราทอง ที่ฝึกฝนการท าสมุนไพรแปรรูปจนเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะของท้องถิ่นที่สั่งสมมานาน
กลายเป็นภูมิปัญญาการแปรรูปสมุนไพรไทยที่ร่วมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย
ใช้ชื่อกลุ่มในทางการค้าว่า “กลุ่มแม่บ้านดงพิกุล” ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดสืบสานสู่สมาชิกของกลุ่ม   
จนเกิดแนวคิดในการประกอบเป็นอาชีพ  โดยเริ่มต้นจ าหน่ายภายในกลุ่มและขยายกิจการภายใต้การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือของจังหวัดอ่างทอง กรมพัฒนาชุมชน ท าให้มีโอกาสวางสินค้าจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่ วัดไชโยวรวิหาร งาน
แสดงสินค้าของจังหวัดอ่างทอง และงานแสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน 
 จากการส ารวจข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พระนคร ท าให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป จะแยกผลิตภัณฑ์ตามความช านาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ จะประกอบด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด มีวัตถุดิบหลักคือ สมุนไพรและน้ าตาล ซึ่งใช้ในปริมาณมาก เพ่ือให้
สมุนไพรมีความคงตัวและมีลักษณะใสน่ารับประทาน แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
ให้เป็นลักษณะของอาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อได้ผลผลิตมาแล้วจะจ าหน่ายในการตักขายเป็นกิโลกรัม บรรจุ           
ในถุงพลาสติกมัดด้วยหนังยางรัดของทั่วไป บางส่วนที่จัดโชว์อยู่หน้าร้านจะบรรจุในถาดโฟมแล้วปิดด้วยพลาสติก
ปิดอาหาร ซึ่งท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 
 1 ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชื่อมและแช่อ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเพ่ือให้ผู้บริโภค
รับประทานเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ และใช้เป็นส่วนประกอบของขนมชนิดอื่น มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะคือส่วนใหญ่มีอายุ 



 
 

ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ เนื่องจากสมุนไพรแปรรูปเหล่านี้มีรสชาติหวานซึ่งเกิด
จากการให้ปริมาณสารให้ความหวานหรือน้ าตาลในปริมาณมาก เคยลองลดปริมาณน้ าตาลเพ่ือตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียง่าย มีอายุการเก็บลดลง 
 2 ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การตักขายเป็นกรัม
หรือกิโลกรัม บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดรัดด้วยหนังยางรัดของ และการบรรจุในถาดโฟมปิดด้วยพลาสติกคลุม
อาหาร ซึ่งเกิดปัญหาการไหลของน้ าเชื่อมออกมาจากภาชนะบรรจุท าให้ต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุอยู่บ่อยๆ ส่งผลให้
สิ้นเปลือง อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายการค้า
แสดงให้เห็น 
 การน าเสนอโครงการ “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรแปรรูปของ
กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต” จึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสมุนไพรแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ  
บรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
ช่วยให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองในประเด็นยุทธศาสตร์         
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 
ถือเป็นล าดับความส าคัญในล าดับที่ 3 และ 4 ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่
ประชาชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิตอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภคและการ
จ าหน่าย และยังเป็นการด าเนินงานที่แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัดอ่างทอง ตามข้อตกลงการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดอ่างทองและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนครอีกด้วย 
 กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 หมู่ 6 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีจ านวน
สมาชิกในกลุ่ม 20 คน โดยมีนางประพิม  นิรันดร เป็นผู้น ากลุ่ม รวมกลุ่มกันท าขนมเปี๊ยะชนิดต่างๆ เพ่ือจ าหน่าย 
ประสบปัญหาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ และความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีของกิจการ 
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีนางแดง  นาคประดิษฐ์ เป็นประธานกลุ่ม รวบรวมสมาชิกได้ 25 คน จัดท าผลิตภัณฑ์น้ าพริก
ต่างๆ ประสบปัญหาเรื่องการขาดความรู้เกี่ยวกับการท าน้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกอ่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
และปัญหาด้านการตลาดเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การน าเสนอสินค้าและช่องทางการจ าหน่าย ตัวแทนกลุ่ม        
ทั้ง 2 กลุ่ม จึงได้ติดต่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
ดังกล่าว 
 การน าเสนอโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
จึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา และให้ความรู้ผ่านทางการฝึกอบรม ในหัวข้อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่กลุ่มชุมชน คือ กลุ่มขนมเปี๊ยะพิมพ์จ าปา และกลุ่มแม่บ้านมะขามเพ่ือให้
สามารถพัฒนาอาชีพเดิมของกลุ่มให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา การด าเนินธุรกิจของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
1.2.2 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

 1.2.3  เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง 

   
 



 
 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1  ประสานงานกลุ่มชุมชนเพ่ือก าหนดวัน เวลา ด าเนินโครงการ 
2.2  เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ ์
2.3  การให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา การด าเนินธุรกิจของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
2.4  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
2.5  ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.6 สรุปผลโครงการและจัดท ารายงาน 

 

3. ผลการด าเนินการ 
14 ตุลาคม 2556  ติดต่อประสานงานโครงการกับ นางจินตนา  ปิ่นสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน 6 ส านักงาน   
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อประสานงานชุมชนกับ นางประพิม  ปิ่นสุวรรณ ประธานกลุ่มสตรีต าบล       
จ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และนางแดง  นาคประดิษฐ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
25 – 30 มกราคม 2557  ด าเนินงานโครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของ
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยากร
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร น้ าพริก   
ตาแดงอีสาน และปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน และวิทยากรจากภายนอก 
นายปัญญากร คงสมจิตต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะทานตะวัน และแป้งเปี๊ยะหิมะ   
ไส้สมุนไพร  ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 35 คน   
8 มีนาคม 2557  ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นการติดตามประเมินผล
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในส่วนที่ชุมชนยังมีความต้องการ คือ การให้ความรู้ด้านการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่น
สมุนไพร และน้ าพริกตาแดงอีสานเพ่ิมเติม 
มีนาคม – เมษายน 2557  ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า 1) กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ มีผู้ส าเร็จ         
การฝึกอบรม จ านวน 31 คน จาก 35 คน หรือร้อยละ 70.97 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดยน า
ความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม และร้อยละ 29.03 น าความรู้ไปสร้างอาชีพใหม่  2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านมะขาม มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 32 คน จาก 35 คน หรือร้อยละ 68.75 น าความรู้จากการฝึกอบรมไป
ขยายผลต่อ โดยน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม และร้อยละ 31.25 น าความรู้ไปสร้างอาชีพใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
1. การให้บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม  1 โครงการ 1 โครงการ 
2. รายได้ที่ เกิดจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- - 

3. การน าความรู้และประสบการณ์ที่ เกิดจากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน/การวิจัย หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน/การวิจัยมาใช้ในการ
บริการวิชาการ 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

4. บุคลากรผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติงาน 

24 คน 45 คน 

5. เครือข่ายการให้บริการวิชาการ/เครือข่ายชุมชน 4 ชุมชน 1 เครือข่าย 
4 ชุมชน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 88.57 

(1) 
ร้อยละ 91.43 

(2) 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 80.00 
ร้อยละ 93.60 

(1) 
ร้อยละ 96.60 

(2) 
3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ ในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 100 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  1 โครงการ 1 โครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87.00 ร้อยละ 89.40 

(1) 
ร้อยละ 90.40 

(2) 
3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 94 ร้อยละ 100 
4. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ       
จัดสรร 

250,000 บาท 250,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ 
(2)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม 

 



 
 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  250,000  บาท 

    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ค่าตอบแทน   72,000  บาท 
    ค่าใช้สอย 110,650  บาท 
    ค่าวัสดุ    67,350  บาท  
 
 

6. ปัญหา อุปสรรค 
 - 
 
7. ข้อเสนอแนะจากผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
และให้เสนอความต้องการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 7.1 ด้านวิทยากรและหลักสูตร 
 7.1.1 กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต้องการให้จัดวิทยากรเพ่ือให้ความรู้และทักษะด้านการท าขนมเปี๊ยะ 
เพ่ิมเติม รวมถึงการท าเบเกอรี่และขนมอบต่างๆ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่อไป ส่วน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต้องการให้จัดวิทยากรเพ่ือให้ความรู้และทักษะด้านการท าน้ าพริก
เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดต่อไป 
 7.1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง โดยรูปแบบมีความ
น่าสนใจ สะดุดตา บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้ 
 7.2 ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
 ควรเพ่ิมจ านวนระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 7.3 ความต้องการเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
  ควรมีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าขนมเปี๊ยะต่างๆ ของกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ 
ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และการท าน้ าพริกของวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร     
บ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคใน
การกระตุ้นยอดจ าหน่าย 
 
8. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
 โครงการนี้ เป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย จากโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการ
ออกแบบศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนวัดไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเชื่อมโยง
กับการบริการวิชาการในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ การน าผลงานวิจัยสมุนไพรแปรรูป
ประยุกต์ใช้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะ และขนมอ่ืนๆ ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่
ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง  ประสบ
ความส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจนส าเร็จลุล่วง  ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยี           
คหกรรมศาสตร์ และนายปัญญากร  คงสมจิตต์ วิทยากรภายนอก ที่ให้ความอนุเคราะห์การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณนางประพิม  นิรันดร ประธานกลุ่มแม่บ้านต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง และนางแดง  นาคประดิษฐ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กรรมการโครงการ สมาชิกกลุ่มทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรม
การรับสมัคร การประสานงานฝึกอบรม และขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการ
ท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้  
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                จุฑามาศ  พีรพัชระ 

         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ          (6) 
สารบัญเรื่อง           (7) 
สารบัญตาราง           (8) 
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ 1                       1  
 ข้อเสนอโครงการ           1 
บทที่ 2 การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี         8 
 1 คณะกรรมการด าเนินการ         8 
 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี          8 
 3 ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี         10 
 4 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม          12 
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี       17 
บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี        23 
 1 การติดตามประเมินผล          23 
 2 ข้อมูลในภาพรวม          23  
ภาคผนวก            25 

1 แบบใบสมัครของผู้รับบริการ         26 
2 แบบประเมินความพึงพอใจ           28 
3 แบบติดตามประเมินผล          31 
4 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและภาพผลิตภัณฑ์      33 
5 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน        44 
6 เอกสารฝึกอบรม          68 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 

 



 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี           หน้า 
1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ 12 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

ข้อเสนอโครงการ 
แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ชื่อโครงการ   โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง  

ลักษณะโครงการ 
  (    )  1.1 การประชุมเชิงวิชาการ 
  (    )  1.2 การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ()  1.3 การสัมมนา การเสวนา 
  (    )  1.4 การจัดนิทรรศการ 
  (    )  1.5 การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  () 1.6 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  (    )  1.7 การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  (    )  1.8 อ่ืน ๆ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 (    )  1.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 (    )  1.2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
 (    )  1.3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
 (    )  1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
       2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 (    )  2.1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ 
               อาเซียนและนานาชาติ 

(    )  2.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 

 (    )  2.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 (    )  2.4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
 (    )  2.5. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
 (    )  2.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
       3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

( )  3.1. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน
การสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

 (    )  3.2. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 (    )  3.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 



 
 

()   3.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ  
ชุมชน   

        4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม 
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 (    )  4.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
        5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 (    )  5.1. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
 (    )  5.2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 

(    )  5.3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 

 (    )  5.4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
 ( )  มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
   (   )  การเรียนการสอน 
   ()  การวิจัย  
   (    )  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ( )  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
   -  หน่วยงานของจังหวัดอ่างทอง 
 ( )  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
   (หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น)  
   ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพรับผิดชอบพันธกิจสี่ด้าน       

ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งถือเป็นสองภารกิจส าคัญ
และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 
มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีความส าคัญในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง โดยได้รับเชิญจากผู้บริหารท าให้เกิดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1 การเข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง
โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด ประธานกลุ่มชุมชน 29 กลุ่ม ที่ร่วมกัน
ปรึกษาหารือและเสนอปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างจังหวัดอ่างทองและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างมีระบบ 2) เสริมสร้าง 
โอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP และ 3) เพ่ือให้
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่ม OTOP ที่เข้า
ร่วมโครงการ รวม 95 กลุ่ม 
 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย มีที่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จัง หวัดอ่างทอง          
มีสมาชิกรวม 40 คน ภายใต้การดูแลของประธานกลุ่ม คือ นางยุพิน โมราทอง มีการรวมตัวกัน ตั้งแต่ปี 2535 เดิม
มีอาชีพแม่บ้าน บางส่วนท างานรับจ้าง เมื่อปี 2535 เริ่มฝึกการท าสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ มะเขือเทศเชื่อม มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาเชื่อม บอระเพ็ดแช่อ่ิม รวมทั้งสมุนไพรอ่ืนๆ โดยเริ่มต้นจากนางรัชนี ผดุงศิลป์ และ
นางยุพิน  โมราทอง ที่ฝึกฝนการท าสมุนไพรแปรรูปจนเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะของท้องถิ่นที่สั่งสมมานาน
กลายเป็นภูมิปัญญาการแปรรูปสมุนไพรไทยที่ร่วมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย
ใช้ชื่อกลุ่มในทางการค้าว่า “กลุ่มแม่บ้านดงพิกุล” ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดสืบสานสู่สมาชิกของกลุ่ม   
จนเกิดแนวคิดในการประกอบเป็นอาชีพ  โดยเริ่มต้นจ าหน่ายภายในกลุ่มและขยายกิจการภายใต้การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือของจังหวัดอ่างทอง กรมพัฒนาชุมชน ท าให้มีโอกาสวางสินค้าจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่ วัดไชโยวรวิหาร งาน
แสดงสินค้าของจังหวัดอ่างทอง และงานแสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน 
 จากการส ารวจข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พระนคร ท าให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป จะแยกผลิตภัณฑ์ตามความช านาญเฉพาะบุคคล โดย 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะประกอบด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด มีวัตถุดิบหลักคือ สมุนไพรและน้ าตาล ซึ่งใช้ในปริมาณมาก
เพ่ือให้สมุนไพรมีความคงตัวและมีลักษณะใสน่ารับประทาน แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า    
ที่ต้องการให้เป็นลักษณะของอาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อได้ผลผลิตมาแล้วจะจ าหน่ายในการตักขายเป็นกิโลกรัม บรรจุ
ในถุงพลาสติกมัดด้วยหนังยางรัดของทั่วไป บางส่วนที่จัดโชว์อยู่หน้าร้านจะบรรจุในถาดโฟมแล้วปิดด้วยพลาสติก
ปิดอาหาร ซึ่งท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 
 1 ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชื่อมและแช่อ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเพ่ือให้ผู้บริโภค
รับประทานเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ และใช้เป็นส่วนประกอบของขนมชนิดอ่ืน มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะคือส่วนใหญ่มีอายุ
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่เนื่องจากสมุนไพรแปรรูปเหล่านี้มีรสชาติหวานซึ่งเกิด
จากการให้ปริมาณสารให้ความหวานหรือน้ าตาลในปริมาณมาก เคยลองลดปริมาณน้ าตาลเพ่ือตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียง่าย มีอายุการเก็บลดลง 
 
 



 
 

 2 ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การตักขายเป็นกรัม 
หรือกิโลกรัม บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดรัดด้วยหนังยางรัดของ และการบรรจุในถาดโฟมปิดด้วยพลาสติกคลุม
อาหาร ซึ่งเกิดปัญหาการไหลของน้ าเชื่อมออกมาจากภาชนะบรรจุท าให้ต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุอยู่บ่อยๆ ส่งผลให้
สิ้นเปลือง อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายการค้า
แสดงให้เห็น 
 การน าเสนอโครงการ “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรแปรรูปของ
กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต” จึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสมุนไพรแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ  
บรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
ช่วยให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองในประเด็นยุทธศาสตร์         
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 
ถือเป็นล าดับความส าคัญในล าดับที่ 3 และ 4 ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่
ประชาชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิตอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภคและการ
จ าหน่าย และยังเป็นการด าเนินงานที่แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัดอ่างทอง ตามข้อตกลงการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดอ่างทองและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนครอีกด้วย 
 กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 หมู่ 6 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีจ านวน
สมาชิกในกลุ่ม 20 คน โดยมีนางประพิม  นิรันดร เป็นผู้น ากลุ่ม รวมกลุ่มกันท าขนมเปี๊ยะชนิดต่างๆ เพ่ือจ าหน่าย 
ประสบปัญหาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ และความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีของกิจการ 
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีนางแดง  นาคประดิษฐ์ เป็นประธานกลุ่ม รวบรวมสมาชิกได้ 25 คน จัดท าผลิตภัณฑ์น้ าพริก
ต่างๆ ประสบปัญหาเรื่องการขาดความรู้เกี่ยวกับการท าน้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกอ่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
และปัญหาด้านการตลาดเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การน าเสนอสินค้าและช่องทางการจ าหน่าย ตัวแทนกลุ่ม        
ทั้ง 2 กลุ่ม จึงได้ติดต่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
ดังกล่าว 
 การน าเสนอโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
จึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา และให้ความรู้ผ่านทางการฝึกอบรม ในหัวข้อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่กลุ่มชุมชน คือ กลุ่มขนมเปี๊ยะพิมพ์จ าปา และกลุ่มแม่บ้านมะขามเพ่ือให้
สามารถพัฒนาอาชีพเดิมของกลุ่มให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา การด าเนินธุรกิจของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
2. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ านวน  60  คน 
 



 
 

4.  สถานที่ด าเนินการ 
กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ และวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557 
 

6.  การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 
1. ประสานงานกลุ่มชุมชนเพ่ือก าหนดวัน เวลา ด าเนินโครงการ 
2. เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
3. การให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา การด าเนินธุรกิจของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
5. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปผลโครงการและจัดท ารายงาน 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานงานกลุ่มชุมชน             
2. เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดบิ อุปกรณ ์             
3. ให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา การด าเนินธรุกิจ             
4. ถ่ายทอดเทคโนโลย ี             
5. ให้ความรู้เรื่องการเผยแพร่และเผยแพรผ่ลงาน             
6. รายงานผลการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี             
7. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             
8. ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์             

 

7.  งบประมาณงบรายจ่าย 
ส่วนที่ 1 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ (ใช้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ)  
 1. ค่าตอบแทน           รวม  72,000 บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (6 คน x 5 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง x 300 บาท) 72,000 บาท 
 2. ค่าใช้สอย            รวม   110,650 บาท 

1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับการส ารวจพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  17,500 บาท 
   และติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ (1 คัน x 7 วัน x 2,500 บาท)    
2. ค่าท่ีพักของวิทยากรและคณะท างาน (6 คน x 4 วัน x 600 บาท)  14,400 บาท 
3. อาหารกลางวันของวิทยากร คณะท างาน และผู้เข้าอบรม   56,250 บาท 
   (75 คน x 5 มื้อ x 150 บาท)    
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของวิทยากร คณะท างาน และผู้เข้าอบรม  22,500 บาท 

(75 คน x 10 มื้อ x 30 บาท)  



 
 

3. ค่าวัสดุ                  รวม 67,350 บาท 
1. วัสดุถ่ายทอดเทคโนโลยี      50,000 บาท 
2. วัสดุจัดท าสื่อและเอกสารถ่ายทอดเทคโนโลยี     12,000 บาท 
3. ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์        5,350 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

 

 หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน 
 ปีงบประมาณนั้นๆ) 

8. การประเมินผลโครงการ 
 ระบุว่าโครงการที่ด าเนินการเป็นฯ โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศด้านใด 
 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
 - ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการให้บริการ ร้อยละ 80  

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 - จ านวนผู้รับบริการ 70 คน 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87  

 วิธีการประเมินผล  
ผลส าเร็จ วิธีการประเมินผล 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย การแจงนับจากเอกสารลงทะเบียน 
2. ความรู้ความเข้าใจ การสังเกตการณ์ 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ประเมินจากแบบประเมิน 
4. ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากแบบติดตามผลโครงการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ 

ประเมินผลและติตดตามผล 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่ชุมชน 
3. เกิดเครือข่ายที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 



 
 

10. การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

 
 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
     วันที่  31  ตุลาคม  2556        
 
 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
     วันที่  31  ตุลาคม  2556        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. คณะกรรมการด าเนินการ  
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ 
 1.3 นายปัญญากร  คงสมจิตต์ 
 1.4 นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 

 1.5 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
1.6 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 
1.7 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
1.8 นางสาวดวงฤทัย แก้วค า 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัด

อ่างทอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
ระหว่างวันที่ 25 – 30 มกราคม 2557  ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม    
ในวันที่ 8 มีนาคม 2557   

2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2.1.1 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม     
ฝึกปฏิบัตอิอกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 35 คน  

2.1.2 จัดแสดงผลงานส าเร็จจากการท าขนมเปี ๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะทานตะวัน แป้งเปี๊ยะหิมะ        
ไส้สมุนไพร การท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร น้ าพริกตาแดงอีสาน และปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง  

2.2 หลักสูตรรายวิชา 
2.2.1 เนื้อหาหลักสูตร 
 1) น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร     8 ชั่วโมง 
 2) น้ าพริกตาแดงอีสาน     8 ชั่วโมง  

3) ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง    8 ชั่วโมง 
4) แป้งเปี๊ยะหิมะไส้สมุนไพร     8 ชั่วโมง 
5) ขนมเปี๊ยะกุหลาบ      4 ชั่วโมง 
6) ขนมเปี๊ยะทานตะวัน      4 ชั่วโมง 
7) น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร (เพ่ิมเตมิ)    4 ชั่วโมง 
8) น้ าพริกตาแดงอีสาน (เพ่ิมเติม)    4 ชั่วโมง  

  

       รวม         48 ชั่วโมง 



 
 

 2.2.2 วิทยากร 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

   วุฒิการศึกษา  : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและภัตตาคาร) 
   ประสบการณ ์ : วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบ ขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง 

อาหารและขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 

   วุฒิการศึกษา  : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
ประสบการณ์  :  วิทยากรด้านอาหารไทยและขนมไทย อาหารว่าง การแกะสลักผักและผลไม ้

  3) นายปัญญากร  คงสมจิตต์ 
  วุฒิการศึกษา  : คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
  ประสบการณ์  : วิทยากรด้านอาหาร ขนมอบ เบเกอรี่     
  4) นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
    วุฒิการศึกษา  : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
    ประสบการณ์  : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
  5) นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
    วุฒิการศึกษา  : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
    ประสบการณ์  : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
  6) นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
    วุฒิการศึกษา  : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
   ประสบการณ์  : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ระหว่างวันที่  25 – 29  มกราคม  2557 

 

เวลา 
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13.30 – 17.30 น. 

25 มกราคม 
2557 

ฝึกปฏิบัติการ การท าผลติภณัฑ์น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร  ฝึกปฏิบัติการ การท าผลิตภณัฑ์น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร (ต่อ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
3. นายปัญญากร 
4. นางสาวอินท์ธีมา 
5. นางสาวชนิดา 
6. นางสาวเจนจิรา 

พีรพัชระ 
มานะโรจน ์
คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
3. นายปัญญากร 
4. นางสาวอินท์ธีมา 
5. นางสาวชนิดา 
6. นางสาวเจนจิรา 

พีรพัชระ 
มานะโรจน ์
คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

26 มกราคม 
2557 

ฝึกปฏิบัติการ การท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกตาแดงอีสาน ฝึกปฏิบัติการ การท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกตาแดงอีสาน (ต่อ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
3. นายปัญญากร 
4. นางสาวอินท์ธีมา 
5. นางสาวชนิดา 
6. นางสาวเจนจิรา 

พีรพัชระ 
มานะโรจน ์
คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
3. นายปัญญากร 
4. นางสาวอินท์ธีมา 
5. นางสาวชนิดา 
6. นางสาวเจนจิรา 

พีรพัชระ 
มานะโรจน ์
คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

27 มกราคม 
2557 

ฝึกปฏิบัติการ การท าผลิตภัณฑ์ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง ฝึกปฏิบัติการ การท าผลิตภัณฑ์ปลากรอบสมุนไพร 
ทรงเครื่อง (ต่อ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
3. นายปัญญากร 
4. นางสาวอินท์ธีมา 
5. นางสาวชนิดา 
6. นางสาวเจนจิรา 

พีรพัชระ 
มานะโรจน ์
คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
3. นายปัญญากร 
4. นางสาวอินท์ธีมา 
5. นางสาวชนิดา 
6. นางสาวเจนจิรา 

พีรพัชระ 
มานะโรจน ์
คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

28 มกราคม 
2557 

ฝึกปฏิบัติการ การท าขนมเปี๊ยะกุหลาบ ฝึกปฏิบัติการ การท าขนมเปี๊ยะทานตะวัน 
1. นายปัญญากร 
2. นางสาวอินท์ธีมา 
3. นางสาวชนิดา 
4. นางสาวเจนจิรา 

คงสมจิตต์ 
หิรัญอัครวงศ์  
ประจักษ์จิตร   
บ.ป.สูงเนิน 

1. นายปัญญากร 
2. นางสาวอินท์ธีมา 
3. นางสาวชนิดา 
4. นางสาวเจนจิรา 

คงสมจิตต์ 
หิรัญอัครวงศ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

29 มกราคม 
2557 

ฝึกปฏิบัติการ การท าขนมเปี๊ยะหิมะไส้สมุนไพร  ฝึกปฏิบัติการ การท าแป้งเปี๊ยะหิมะไส้สมุนไพร (ต่อ) 
1. นายปัญญากร 
2. นางสาวอินท์ธีมา 
3. นางสาวชนิดา 
4. นางสาวเจนจิรา 

คงสมจิตต์ 
หริัญอัครวงศ์  
ประจักษ์จิตร   
บ.ป.สูงเนิน 

1. นายปัญญากร 
2. นางสาวอินท์ธีมา 
3. นางสาวชนิดา 
4. นางสาวเจนจิรา 

คงสมจิตต ์
หิรัญอัครวงศ์
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
      - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 



 
 

3. ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ในวันที่  8 มนีาคม 2557 
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. 13.30 – 17.30 น. 

8 มีนาคม 2557 
ฝึกปฏิบัติการ การท าผลติภณัฑ์น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร  ฝึกปฏิบตัิการ การท าผลติภณัฑ์น้ าพริกตาแดงอสีาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. นางสาวชนิดา 
3. นางสาวเจนจิรา 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย 
5. นางสาวดวงฤทัย 
 

พีรพัชระ 
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 
แก้วค า 
แก้วค า 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
2. นางสาวชนิดา 
3. นางสาวเจนจิรา 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย 
5. นางสาวดวงฤทัย 
 

พีรพัชระ 
ประจักษ์จิตร 
บ.ป.สูงเนิน 
แก้วค า 
แก้วค า 

 
หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
      - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชน
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 70 คน ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จ านวน 35 คน 
ดังตารางที่ 1 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 น.ส.เบญจมาศ ลัดดาวัลย์ 33/3 หมู่ 3 ต าบลศาลาแดง  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 6128 8183 
08 2352 1069 

2 นางถาวร โฉมแดง 517 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 9137 5695 

3 นายสนั่น            ทวีคูณ 87 หมู่ 3 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 

4 น.ส.เยาวลักษณ์ จันทร์กระแจะ 107 หมู่ 1 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

09 3508 5659 

5 นางอารีย์ จันทาพูน 28/3 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 7171 2298 

6 นางบุญเรือง หอมฉวี 24/1 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 6010 1838 

7 นางสาวละมัย กรรเจียก 85/1 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 4729 7629  

8 นางสาวพจนา กระจ่างศรี 58/1 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 1979 8299 

9 นางประเทือง ละอองฉ่ า 27 หมู่ 4 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 

10 นางส าราญ สุกแสง 18 หมู่ 6 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 

11 นางล าไย ไทคณา 29 หมู่ 4 ต าบลจ าปาหล่อ  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 6133 9122 

12 
 

นางแขนง มีสมศักดิ์ ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 9080 5301  

13 นางสาวจินตนา โตมะโน 26 หมู่ 4 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 

14 นางอุไร เที่ยวท้องคุ้ง 5 หมู่ 3 ต าบลจ าปาหล่อ  
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 9768 4132 

 



 
 

4.1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จ านวน 35 คน 
ดังตารางที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
15 นางประจวบ เทศดี ต าบลจ าปาหล่อ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
- 

 
16 นางสมพิศ พุฒวันดี 32/2 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
08 7745 7804 

 
17 นางเบญจมาศ อ้นประเสริฐ 10 หมู่ 4 ต าบลจ าปาหล่อ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
08 9241 9444 

18 
 

นางอัมพันธ์ ศรีสวัสดี 291/1 หมู่ 5 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 9237 6213 

19 
 

นางเชื่อม ชื่นชม 19 หมู ่5 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 
 

20 นางสมควร อ่ิมอนันต์ 30 หมู่ 4 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 
 

21 นางบุญช่วย พ่วงพูลพันธ์ 59/6 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 

22 นางพิมพ์สุภา อยู่สุข 45/1 หมู่ 3 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

09 2561 0967 

23 นายจรัญ ข าสถิต 18/1 หมู่ 2 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 1776 1250 

24 นายวิชัย บุญเชิดฉาย ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

09 0114 2755 

25 นายชูชาติ นาคน้ า ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 4753 4935 
 

26 นางกฤตภัค พยุงญาติ 89 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 9081 2476 

27 นางสาวณภัค       นิรันดร 2 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 0576 6707 
 

28 นางจ ารัส รอดเจริญ 58 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 9539 1003 

29 นางบุญชู            นาสี 41 หมู่ 4 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

- 
 

30 นางรัญจวน จันทนานุรักษ์ 36/3 หมู่ 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

08 3558 6075 
 



 
 

4.1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จ านวน 35 คน 
ดังตารางที่ 1 (ต่อ)  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
31 
 

นางสุรินทร์ งามนุช 1 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 4882 5291 
 

32 
 

นางสายหยุด  ติระกาล 77 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 5830 8977 
 

33 
 

นางชะลอ อินทร์สืบวงษ์ 3 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

- 
 

34 
 

นางเฉลา เอ่ียมนิ่ม 98 หมู่ 3 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 2351 0190 
 

35 
 

นางอรอุมา รอดเจริญ 3/2 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 6021 0848 
 

 
4.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 35 คน ดังตารางที่ 2 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางจินตนา ปิ่นสุวรรณ์ 22/13 หมู่ 8 ต าบลโพสะ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
08 5197 9052 

2 นางสมพงษ์ บุญเพลิน 69/1 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 5293 5776 
 

3 นางวรรณภา ทองมอญ 69/8 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 9901 1518 

4 
 

นางขนิษฐา นาคประดิษฐ 69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

09 2250 9656 

5 
 

นางสมพร ซื่อสัตย์ 49/1 หมู่ 6 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 9902 9534  

6 
 

นางปราณี สินไชย 229/3 หมู่ 3 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 
 

7 
 

นางสุทธนารัตน์    กลิ่นแก้ว 35/1 หมู่ 4 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 6013 3261 
 

8 
 

นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณรูป 74 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 4727 5458 

9 
 

น.ส.เบญจวรรณ เร่งเงียบ 69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 4337 9761 



 
 

4.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 35 คน ดังตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
10 
 

นายเกษมสุข โมราทอง 21 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 5194 7687  
 

11 
 

น.ส.วชิรญาณ์ นาคประดิษฐ์ 69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 4337 6211 
 

12 
 

นางสาวเฉลา จันทร์ประสาท 88/1 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 1561 3018 

13 
 

นางทรงศรี นิลทอง 69/9 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 8982 3269 
 

14 
 

นางนิรมล อ่อนนิ่ม 45 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 7713 8669 

15 
 

นางสาวปาน แซ่อ้ึง 18 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

16 นางสาวกชกร นาคประดิษฐ์ 69/4 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 6098 4671 

17 นางสาวจรรยา เมฆรักษากิจ 33 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

035 632 341 

18 นายธนวัฒน์  นาคประดิษฐ์ 69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

19 นางแดง นาคประดิษฐ์ 62/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

20 นางเทพนารี นาคประดิษฐ์ 69/4 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 1757 0952 

21 น.ส.ณัฐกานต์ สันตยานนท์ 32 หมู่ 3 ต าบลตลาดใหม่ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 7100 1680 

22 น.ส.ภัทราวรรณ ต้องจิตร 73 หมู่ 1 ต าบลบางจัก 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 6025 7499 

23 นางสาวเมทินี ภู่ธงแก้ว 58/1 หมู่ 6 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 4776 3710 

24 นางสาวจิดาภา อยู่รับสุข 8/1 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 6763 4747 

25 นายวรากร มลทาทิพย์ 64/4 หมู่ 6 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 2703 5467 

 



 
 

4.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 35 คน ดังตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
26 นางศรีนวล เกตุแก้ว 88 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
- 

27 
 

พ.ต.ท.หญิงเบญจวรรณ  ปานแม้น ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 1880 8351 

28 นายมานิตย์ เฟ่ืองน้อย 70/4 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

29 นายประทีป เพ็ชรเย็น 92 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

30 นางวิไล ละออเอ่ียม 3/1 หมู่ 1 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

31 นางยุพิน โมราทอง 21 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 1991 4298 

32 นางติ๋ม นิยมกิจ ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 

33 นางบัวสอน สมบูรณ์ 20 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

- 

34 นางพยุง บุญเรือง 1 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

- 

35 นางสาวสมคิด เจตนา 25 หมู่ 2 ต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

08 6811 5878 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

บทที่ 3 
 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 70 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการวิเคราะห์ 
พบว่า  
 1) กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ มีเพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.43 ข้อมูลด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 46–55 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมามีอายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็น    
ร้อยละ 40.00 และมีอายุระหว่าง 36–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ  
 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  บ้านมะขาม มีเพศหญิง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเพศชาย 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ข้อมูลด้านอายุ พบว่า มีอายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.43 รองลงมามีอายุระหว่าง   
46–55 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.71 มีอายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีอายุระหว่าง 36–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
14.29 และ มีอายุระหว่าง 26–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามล าดับ   
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านมะขาม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สถานภาพ 
      ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
           รวม 
2. เพศ 
      ชาย  
      หญิง 
           รวม 
3. อายุ 
      ต่ ากว่า 25 ปี 
      26-35 ปี 
      36-45 ปี 
      46-55 ปี 
      56 ปีขึน้ไป 
           รวม 

 
35 

 
35 
 

 4 
31 
35 
 
- 
- 
 5 
16 
14 
35 

 
100.00 

 
100.00 

 
11.43 
88.57 
100.00 

 
- 
- 

14.29 
45.71 
40.00 
100.00 

 

 
35 
 

35 
 

 5 
30 
35 
 
7 
3 
5 
9 
11 
35 

 
100.00 

 
100.00 

 
  14.29 
  85.71 
100.00  

 
  20.00 
   8.57 
  14.29 
  25.71 
  31.43 
 100.00 

 
 

2. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
2.1 กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ   

 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านประโยชน์จากการรับ
บริการ (การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย) ด้านวิทยากร (วิทยากรมีการ



 
 

เตรียมการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆมีความชัดเจนและ
ถูกต้อง ฯลฯ) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อ
ซักถามเป็นอย่างดีให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าอบรม) และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม มีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม
มีความเหมาะสม สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ) ค่าเฉลี่ย 4.68  4.66  4.47  4.41 และ 
4.41 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 หรือร้อยละ 
91.00 ข้อมูลตามตารางที่ 4 
 

2.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม 
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านประโยชน์จากการรับ
บริการ (การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย) ด้านวิทยากร (วิทยากรมีการ
เตรียมการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆมีความชัดเจนและ
ถูกต้อง ฯลฯ) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อ
ซักถามเป็นอย่างดีให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าอบรม) และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม มีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม
มีความเหมาะสม สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ) ค่าเฉลี่ย 4.76  4.71  4.52  4.46 และ 
4.45 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 หรือร้อยละ 
92.40 ข้อมลูตามตารางที่ 5 
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ข้อมูลวัดความพงึพอใจต่อการให้บริการ  
กลุม่สตรีต ำบลจ ำปำหลอ่ 

วิสำหกิจชมุชนกลุม่แมบ้่ำนเกษตรกรบ้ำนมะขำม 



 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการของกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ              N = 35 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 44.28 52.15 3.57 - - 100 4.41 มาก 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 45.71 54.29 - - - 100 4.46 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 40.00 54.29 5.71 - - 100 4.34 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 45.71 45.71 8.58 - - 100 4.37 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วม
โครงการ 

45.71 54.29 - - - 100 4.46 มาก 

ด้านวิทยากร 65.71 34.29 - - - 100 4.66 มากที่สดุ 
5. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 62.86 37.14 - - - 100 4.63 มากที่สุด 
6. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 68.57 31.43 - - - 100 4.68 มากที่สุด 
7. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 65.71 34.29 - - - 100 4.66 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 48.98 49.80 1.22 - - 100 4.47 มาก 
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 60.00 40.00 - - - 100 4.60 มากที่สุด 
9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 51.43 48.57 - - - 100 4.51 มากที่สุด 
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 45.71 54.29 - - - 100 4.46 มาก 
11. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง 42.86 48.57 8.57 - - 100 4.34 มาก 
12. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 51.43 48.57 - - - 100 4.51 มากที่สุด 
13. การอบรมท าให้มีความรู้ ในเรื่องการท าขนมเปี๊ยะเพ่ิม
มากขึ้น 

48.57 51.43 - - - 100 4.48 มาก 

14. มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน 42.86 57.14 - - - 100 4.43 มาก 
 



 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการของกลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ              N= 35 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 40.95 59.05 - - - 100 4.41 มาก 
15. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/
พร้อมใช้งาน 

42.86 57.14 - - - 100 4.43 มาก 

16. สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็น
ระเบียบ 

40.00 60.00  - - 100 4.40 มาก 

17.บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  40.00 60.00 - - - 100 4.40 มาก 
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 68.57 31.43 - - - 100 4.68 มากที่สุด 
18. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 68.57 31.43 - - - 100 4.68 มากที่สุด 
19. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 68.57 31.43 - - - 100 4.68 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 68.57 31.43 - - - 100 4.68 มากที่สุด 

รวม 56.18 43.02 0.80 - - 100 4.55 มากที่สุด 



 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม         N = 35 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 49.29 47.14 3.57 - - 100 4.46 มาก 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 51.43 48.57 - - - 100 4.51 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 48.57 45.71 5.72 - - 100 4.43 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 51.43 40.00 8.57 - - 100 4.43 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วม
โครงการ 

45.71 54.29 - - - 100 4.46 มาก 

ด้านวิทยากร 71.43 28.57 - - - 100 4.71 มากที่สุด 
5. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 80.00 20.00 - - - 100 4.80 มากที่สุด 
6. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 68.57 31.43 - - - 100 4.68 มาดท่ีสุด 
7. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 65.71 34.29 - - - 100 4.66 มากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 55.92 40.41 3.67 - - 100 4.52 มากที่สุด 
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 60.00 34.29 5.71 - - 100 4.54 มากที่สุด 
9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 57.14 34.29 8.57 - - 100 4.48 มาก 
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 57.14 31.43 11.43 - - 100 4.46 มาก 
11. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง 62.86 37.14 - - - 100 4.61 มากที่สุด 
12. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 54.29 45.71 - - - 100 4.54 มากที่สุด 
13. การอบรมท าให้มีความรู้ ในเรื่องการท าน้ าพริก 
เพ่ิมมากข้ึน 

54.29 45.71 - - - 100 4.54 มากที่สุด 

14. มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน 45.71 54.29 - - - 100 4.46 มาก 
 



 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม         N= 35 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 44.76 55.24 - - - 100 4.45 มาก 
15. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/
พร้อมใช้งาน 

48.57 51.43 - - - 100 4.48 มาก 

16. สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็น
ระเบียบ 

45.71 54.29 - - - 100 4.46 มาก 

17.บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  40.00 60.00 - - - 100 4.40 มาก 
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 75.71 24.29 - - - 100 4.76 มากที่สุด 
18. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 74.29 25.71 - - - 100 4.74 มากที่สุด 
19. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 77.14 22.86 - - - 100 4.77 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 82.86 17.14 - - - 100 4.83 มากที่สุด 

รวม 63.33 35.46 1.21 - - 100 4.62 มากที่สุด 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
1. การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมควบคู่
กับการสอบถามทางโทรศัพท์ ได้รับข้อมูลจาก 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100  
 

2. ข้อมูลในภาพรวม 
 2.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 
      จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ใช้ประโยชน์จากการ
ฝึกอบรม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.43 และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม มีผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 
ข้อมูลตามตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์            

การใช้ประโยชน์ 

N=35 
กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ 

N=35 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านมะขาม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

31 
4 

88.57 
 11.43 

32 
3 

91.43 
 8.57 

รวม 35 100 35 100 
 

 2.2 ผลการใช้ประโยชน์ จากการติดตามประเมินผล พบว่า  
 กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 51.61 ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม
ทันที รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 22.58 ใช้ประโยชน์หลังการ    
รับบริการ/อบรม 2–3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 4–6 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 9.68 ตามล าดับ แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปท าเป็นรายได้หลัก 5,000–10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.48 รองลงมาคือ น าความรู้ไปท าเป็นรายได้เสริมน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.03    
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร ร้อยละ 22.58 และน าความรู้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.91 ตามล าดับ 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.07 ความ     
พึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.03 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.90 นอกจากนี้      
มีชุมชนร้อยละ 70.97 สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม และร้อยละ 29.03 สามารถน าความรู้ไปสร้างอาชีพใหม่ 
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 68.75 ใช้ประโยชน์
หลังการรับบริการ/อบรมทันที รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
และใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 2–3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับ แนวทางการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปท าเป็นรายได้หลัก 5 ,000–10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ น า
ความรู้ไปท าเป็นรายได้เสริมน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็น     
ร้อยละ 15.63 น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร ร้อยละ 6.25 และน าความรู้ไปใช้สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น        



 
 

คิดเป็นร้อยละ 3.12 ตามล าดับ ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 65.63 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.12 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 นอกจากนี้ มีชุมชนร้อยละ 68.75 สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม และร้อยละ 31.25 สามารถ
น าความรู้ไปสร้างอาชีพใหม่ ข้อมูลตามตารางที่ 7  
  
ตารางที่ 7 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาและแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์       

ผลการใช้ประโยชน์ 

N=31 
กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ 

         N=32 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านมะขาม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/
ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
     หลังการรับบริการ/อบรมทันที 
     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน 
     หลังการรับบริการ/อบรม 2–3 เดือน 
     หลังการรับบริการ/อบรม 4–6 เดือน 

 
 

16 
7 
5 
3 

 
 

51.61 
22.58 
16.13 
 9.68 

 
 

22 
8 
2 
- 

 
 

68.75 
25.00 
6.25 

- 
รวม 31 100.00 32 100.00 

แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/
ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร 
สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น 
น าไปท าเป็นรายได้หลัก 5,000–10,000 บาท/เดือน 
น าไปท าเป็นรายได้เสริมน้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน 

 
 
4 
7 
- 

11 
9 

 
 

12.91 
22.58 

- 
35.48 
29.03 

 
 
5 
2 
1 
16 
8 

 
 

15.63 
6.25 
3.12 
50.00 
25.00 

รวม 31 100.00 32 100.00 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการ
ข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      มากที่สุด 
      มาก 

ปานกลาง 

 
 

18 
9 
4 

 
 

58.07 
29.03 
12.90 

 
 

21 
9 
2 

 
 

65.63 
28.12 
6.25 

รวม 31 100.00 32 100.00 
แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการ
ข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     พัฒนาอาชีพเดิม 
     สร้างอาชีพใหม่ 

 
 

22 
9 

 
 

 70.97 
  29.03 

 
 

22 
10 

 
 

68.75 
31.25 

รวม 31 100.00 32 100.00 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 1 แบบใบสมัครของผู้รับบริการ   
 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 3 แบบติดตามผลประเมนิผล 
 4 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและภาพผลิตภัณฑ์ 
 5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 6 เอกสารฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 แบบใบสมัครของผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      แบบใบสมัครของผู้รับบริการ 

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  

และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ  1  นาย   2  นาง   3  นางสาว  ชื่อ...........................................นามสกุล....................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  (เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ) 
2. สถานที่ติดต่อ......................................................................... .......................(ระบุบ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน) 
ต าบล................................อ าเภอ...............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................................... 
3. อายุ..................................ปี  
4. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.................................................... โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 
5. อาชีพหลัก (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3  เกษตรกร 4  โอทอป 
 5  แม่บ้าน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน 7  รับจ้าง 8  วิสาหกิจชุมชน 
 9  ค้าขาย          10  อาชีพอิสระ          11  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
6. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 1  ประถม  2  มัธยมต้น  3  มัธยมปลาย/ปวช. 4  ปวส./อนุปริญญา 
 5  ปริญญาตรี 6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 
7. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 1  น้อยกว่า 1,000 บาท  2  1,001 - 2,000 บาท 
 3  2,001 - 3,000 บาท  4  3,001 - 4,000 บาท 
 5  4,001 - 5,000 บาท  6  5,001 - 6,000 บาท 
 7  6,001 - 7,000 บาท  8  7,001 - 8,000 บาท 
 9  8,001 - 9,000 บาท          10  9,001 - 10,000 บาท 
         11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน........................................บาท) 
8. ทราบข่าวการให้บริการ/การอบรม จากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 1  จดหมายเชิญ   2  อินเตอร์เน็ต 
 3  การแนะน า/คนรู้จัก  4  ป้ายประกาศโฆษณา 
 5  สื่อสารมวลชน   6  หน่วยงานในท้องถิ่น 
 7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   8  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................... ......... 
9. ท่านเคยได้รับบริการข้อมูล/การอบรม/ค าปรึกษา/ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก มทร.พระนคร หรือไม่ 
 1  เคย    2  ไม่เคย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ  เป็นผู้พิจารณาสอบถาม
คุณลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพ่ิมในโครงการดังกล่าว (ถ้าจ าเป็น) 
 

ลงชื่อ................................................................. 
ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่.........เดือน...................พ.ศ................ 

สวพ. - บว. 05 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  

และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานภาพ   ผู้เข้าร่วมโครงการ   วิทยากร     ผู้ช่วยวิทยากร   คณะท างาน / กรรมการโครงการ                    
เพศ   ชาย   หญิง      
อายุ    ไม่เกิน 25 ปี           26-35 ปี    36-45 ปี          46-55 ปี       56 ปีขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพงึพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีความหมาย ดังนี้ 
5 = พึงพอใจมากที่สุด   4 = พึงพอใจมาก    3 = พึงพอใจปานกลาง   2 = พึงพอใจน้อย   1 =พึงพอใจน้อยที่สุด 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร      
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี      
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ      
  ด้านวิทยากร      
5. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี      
6. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม      
7. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน      
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก      
11. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่าง ๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง      
12. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม      
13. การอบรม ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง........เพิ่มมากขึ้น      
14.มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน      
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
15. สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้งาน      
16. สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ      
17. บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      
  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ      
18. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
19. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย      
  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ      

 มีต่อด้านหลัง 

สวพ. - บว. 06 



 
 

3. ข้อควรปรับปรุง/พัฒนา 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

…………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………............... 

2. ด้านวิทยากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………............... 
…………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………............... 

3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………….....……..............………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………............... 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ............................................................................................................................................…….....………………................. 

………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………...............… 
5. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 
 ......................................................................................................................................……..............……………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………............... 
6. ด้านการบูรณาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัย (เฉพาะคณะท างาน/กรรมการโครงการ) 
 ........................................……………………………………………………………………...............……..............………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………...............……..............………………............... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 แบบติดตามผลประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       แบบติดตามผลประเมินผล 

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  

และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามผล 
     ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล............................................................... 
     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                              

2.  การน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
        น าไปใช้ประโยชน์           
        ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 (หมายเหตุ :  ผู้ตอบข้อไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่ต้องตอบข้อต่อไป) 

3.  ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
        หลังการรับบริการ/อบรมทันที     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน                     
        หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน    หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน                    

4.  แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว  
        น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร     
        สอน/บอกความรู้แกค่นอื่น           
        น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 
        น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน.......................................บาท 
        น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน.......................................บาท  
        สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน.......................บาท 

5. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
         มากท่ีสุด    มาก    ปานกลาง     น้อย    น้อยท่ีสุด 

6. ปัญหา/อุปสรรคของการน าไปใช้ประโยชน์  (โปรดระบุรายละเอียด ) 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

7.  แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรบ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       สร้างอาชีพใหม่ (ระบอุาชีพ)............................................................................................................................ 
       พัฒนาอาชีพเดิม (ระบุอาชีพ)......................................................................................................................... 
       ไม่สามารถสร้างอาชพีใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้      
 

สวพ. - บว. 07 
 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและภาพผลิตภัณฑ์ 
 4.1 ภาพกิจกรรมพิธเีปิด 
 4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมขนมเปี๊ยะกุหลาบ 
 4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมขนมเปี๊ยะทานตะวัน  
 4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมแป้งเป๊ียะหิมะไส้สมุนไพร 
 4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมน้ าพริกปลาป่นสมุนไพร 
 4.6 กิจกรรมการฝึกอบรมน้ าพริกปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง 
    4.7 กิจกรรมการฝึกอบรมน้ าพริกตาแดงอีสาน 
 4.8 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ 
 4.9 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ าพริก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

4.1 ภาพกิจกรรมพิธีเปิด  ณ กลุ่มสตรีต าบลจ าปาหล่อ  
 
  



 
 

4.1 ภาพกิจกรรมพิธีเปิด  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม (ต่อ) 
 
  



 
 

4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมขนมเปี๊ยะกุหลาบ 
  
   
 
   



 
 

4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมขนมเปี๊ยะทานตะวัน  
 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมแป้งเปี๊ยะหิมะไส้สมุนไพร 
     



 
 

4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมน้ าพริกปลาป่นสมุนไพร 

  



 
 

4.6 กิจกรรมการฝึกอบรมน้ าพริกปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.7 กิจกรรมการฝึกอบรมน้ าพริกตาแดงอีสาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.8 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ 

 

 

 

 

  



 
 

4.9 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ าพริก 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 เอกสารฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

       (งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 255๗) 

 

  หลักสูตร การท าผลิตภัณฑ์น  าพริก 

     

 

  วทิยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพชัระ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา   มานะโรจน ์

    นางสาวอนิท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 

    นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร 

    นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนนิ 

  

     

    
 

 

 

 

ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

กลุ่มบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2281 0492  โทรสาร  0 2282 0423 

www.clinictech.rmutp.ac.th 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/


 
 

น้ าพริกปลาป่นสมุนไพร 

ส่วนผสม     น้ าหนัก(กรัม)   สูตรตวง 

1. พริกแห้ง ประมาณ 25 เม็ด 40 1 ถ้วย 

2. พริกข้ีหนูแห้ง 20 เม็ด 10 ¼ ถ้วย 
3. ตะไคร้ซอย 50 1 ถ้วย 
4. ข่าซอย 30 ¼ ถ้วย 
5. พริกไทยด า - 2 ช้อนชา 
6. ผิวมะกรูดซอย 7 1 ช้อนโต๊ะ 
7. หอมแดงซอย 100 1 ถ้วย 
8. กระเทียมซอย 100 1 ถ้วย 
9. กะปิอย่างดี 40 2 ช้อนโต๊ะ 
10. เนื้อปลาแห้งป่น 80 1 ถ้วย 
11. เนื้อปลาย่างโขลกค่ัวแห้ง 200 3 ถ้วย 
12. ใบมะกรูดซอย 20 ¼ ถ้วย 
13. มะพร้าวอบแห้ง 50 1 ถ้วย 
14. น้ าตาลทรายสีร า 135 ½ ถ้วย + 1 ช้อนโต๊ะ 
15. เกลือป่น 4.5 1 ½ ช้อนโต๊ะ 
16. น้ ามะขามเปียกค้ันข้นๆ 260 ¾ ถ้วย + 2 ช้อนโต๊ะ 
17. น้ ามันพืช 40 ¼ ถ้วย 
18. หอมแดงซอยทอดกรอบ 100 1 ถ้วย   

วิธีท า 

1. พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเม็ดแช่น้ าให้นุ่ม 
2. โขลกพริกแห้ง พริกข้ีหนูแห้ง เกลือป่น โขลกให้พริกแดงหยาบๆ 
3. ใส่ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด พริกไทยด า หอมแดง กระเทียม ให้ละเอียด ใส่กะปิ โขลกให้เข้ากัน 
4. ใส่น้ ามันลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อน ใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดให้หอมและค่อนข้างแห้ง 
5. ใส่เนื้อปลาแห้งป่น เนื้อปลาย่าง มะพร้าวคั่ว ลงผัดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ าตาล เกลือ และน้ ามะขาม     

ผัดให้เข้ากันจนแห้ง ใส่ใบมะกรูดซอย หอมทอดกรอบผัดให้เข้ากัน ยกลงพักไว้ให้เย็น 
6. บรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท 

 
หมายเหตุ - ส่วนผสมส าเร็จที่ได้ 750 กรัม 
 - รสชาติ เปรี้ยว เค็ม หวาน 
 - บรรจุ ขนาด 30 กรัม = 1 ถ้วย 50 กรัม 

 

การเตรียมน้ ามะขาม ใช้มะขาม 1 ส่วน ต่อน้ า 3 ส่วน 
       ในการคั้นน้ ามะขาม 



 
 

ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง 

ส่วนผสม      น้ าหนัก(กรัม)   สูตรตวง 

1. ปลาช่อนทะเลแห้ง 200 6 ตัว 

2. ปลาน้ าดอกไม้หรือปลาดุกย่างแกะเนื้อ 300 1 ½ ถ้วย 
3. มะพร้าวคั่วอบกรอบ 30 ½ ถ้วย 
4. เม็ดมะม่วงอบกรอบ 55 ½ ถ้วย 
5. ถั่วลิสงเม็ดใหญ่อบกรอบ 70 ½ ถ้วย 
6. น้ าพริกแกงคั่ว 70 ¼ ช้อนโต๊ะ 
7. น้ าเปล่า 62 ¼ ถ้วย  
8. น้ าปลาดี 23 1 ½ ช้อนโต๊ะ 
9. น้ าตาลทราย 95 1/3 ถ้วย + 1 ช้อนโต๊ะ 
10. ใบมะกรูดทอดกรอบ 40 ½ ถ้วย 
11. พริกแห้งทอดกรอบ 30 1/3 ถ้วย 
12. งาขาวคั่ว 40 ¼ ถ้วย 
13. น้ ามันส าหรับผัด 45 3 ช้อนโต๊ะ 
14. น้ ามันส าหรับทอด 500-750 2-3 ถ้วย 

วิธีท า 

1. แช่ปลาช่อนทะเลแห้งด้วยน้ าสะอาดจนนุ่ม ประมาณ 1 คืน แกะเนื้อปลาฉีกเป็นเส้นๆ  
2. สับปลาน้ าดอกไม้หรือปลาดุกย่างให้ละเอียด 
3. ใส่น้ ามันลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อน ใส่ปลาช่อนทะเลลงทอดให้กรอบ ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน 
4. ใส่ปลาน้ าดอกไม้หรือปลาดุกลงทอดให้ฟูและกรอบ ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน 
5. ใส่น้ ามันและน้ าพริกแกงคั่วลงผัดให้หอม ค่อยๆใส่น้ าเปล่าลงผัดจนน้ าพริกแกงหอมด้วยไฟกลาง 
6. ปรุงรสด้วยน้ าปลา น้ าตาล ผัดจนน้ าตาลละลายน้ าพริกข้น ลงไฟลง 
7. ใส่ปลาช่อนทอดกรอบ ปลาน้ าดอกไม้ฟู เม็ดมะม่วง ถั่วลิสง ลงคลุกกับน้ าพริกให้ทั่ว 
8. โรยงาขาว ใบมะกรูด พริกแห้ง คลุกให้เข้ากัน คั่วไปค่ัวมาจนส่วนผสมแห้ง เทใส่ถาดพักไว้ให้เย็น 
9. บรรจุกล่อง ปิดฝาให้สนิท 

หมายเหตุ - สามารถท าเป็นน้ าพริกคลุกข้าวและเป็นของทานเล่นได้ 

- ใบมะกรูดควรทิ้งให้ใบคลายน้ าเพ่ือจะได้ทอดกรอบเก็บไว้ได้นาน 
- 1 สูตร ได้ 500 กรัม 

  



 
 

น้ าพริกตาแดงอีสาน 

ส่วนผสม      น้ าหนัก (กรัม)    สูตรตวง 

1. พริกชี้ฟ้าแห้ง   40    1 ¼ ถ้วยตวง / 40 เม็ด 
2. พริกข้ีหนูแห้ง   10    ¼ ถ้วยตวง / 30 เม็ด 
3. หอมแดงซอย   150    ¼ ถ้วยตวง / 30 หัว 
4. กระเทียมซอย   80    2/3 ถ้วยตวง / 45 กลีบ 
5. ปลาช่อนทะเลแกะเนื้อ  200    2 ถ้วยตวง / 3 ตัว 
6. กะปิ (ปิ้ง)    20    1 ช้อนโต๊ะ  
7. น้ าปลาร้า    75    6 ช้อนโต๊ะ 
8. น้ ามะขาม    90    6 ช้อนโต๊ะ 
9. น้ าตาลทราย    2    ¼ ช้อนโต๊ะ 

  

วิธีท ำ 
1.  ต้มปลาช่อนทะเล พอนุ่ม แกะเอาแต่เนื้อ น ามาอบพอแห้ง โขลกหรือบดละเอียด 
2.  คั่วพริกชี้ฟ้าแห้ง พริกข้ีหนูแห้ง ให้กรอบ และน าไปบดหยาบ  
3.  คั่วหอมซอย กระเทียมซอย ให้สุก น ามาโขลกให้ละเอียด เติมกะปิ ใส่พริกป่น โขลกพอเข้ากัน ตักใส่

ภาชนะ 
4.  ใส่ปลาช่อนทะเลป่น ปรุงรสด้วย น้ าปลาร้า น้ ามะขาม น้ าตาลทรายเล็กน้อย ผสมพอเข้ากัน ชิมรส      

เค็ม เปรี้ยว 
5.  ตักใส่ภาชนะ ปิดฝาให้สนิท 

 

จ ำนวนที่ได้/ปริมำณเสริฟ 
 น้ าหนักสุทธิทั้งหมด =  440  กรัม 
 น้ าหนัก 1 ประปุก =  110  กรัม 
 
เทคนิคกำรท ำ 
 วิธีท าน้ าปลาร้า  
 ใช้เนื้อปลาร้า 150 กรัม เติมน้ า ½ ถ้วย น าไปต้มและกรอง  
 จะได้น้ าปลาร้าเข้มข้น 6 ช้อนโต๊ะ = 75 กรัม  
 น้ ามะขามเข้มข้น ใช้มะขาม 1 ส่วน ต่อน้ า 3 ส่วน 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

       (งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗) 

 

   หลักสูตร การท าผลติภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ 

 

 

   วทิยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พีรพชัระ 

     อาจารย์ปัญญากร คงสมจิตต์ 
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ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก 
ส่วนผสมแป้งช้ันนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์   500 กรัม 
 2. เนยขาว    100 กรัม 
 3. นมผง     20 กรัม 
 4. น้ าตาลทราย    50 กรัม 
 5. เกลือป่น    5 กรัม 
 6. น้ าเย็น    250 กรัม 
วิธีท าแป้งชั้นนอก 
 1. ร่อนแป้งหนึ่งครั้ง พักไว้ 
 2. ละลายน้ าตาล เกลือ ในน้ า แล้วน าไปแช่เย็น 

3. ผสมแป้ง เนยขาว นมผงเข้าด้วยกัน ใส่น้ าที่แช่เย็นไว้ นวดจนกระท่ังแป้งเนียนนุ่ม ไม่ติดมือ แล้ว  
แบ่งแป้งเป็นก้อน หนักก้อนละ 20 กรัม คลึงเป็นก้อนกลมพักไว้ 

ส่วนผสมแป้งช้ันใน  
 1. แป้งเอนกประสงค์   300 กรัม 
 2. เนยขาว    150 กรัม 
วิธีท าแป้งชั้นใน 
 1. ผสมแป้งกับเนยขาวด้วยกัน ผสมจนเข้ากันดี น ามาแบ่งเป็นก้อน หนักก้อนละ 10 กรัม คลึงเป็น 

ก้อนกลมพักไว้ 
2. น าแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นใน คลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พับแป้งเป็น 3 ทบ จากนั้นคลึงให้เป็นแผ่น

ยาว แบ่งแป้งเป็น 2 ชิ้น ใส่ไส้เผือกกวน แล้วแต่งเป็นรูปกระต่าย โดยใช้กรรไกรตัดหูและหาง 
3. วางขนมลงในถาดที่ทาไขมันบางๆ แล้ว น าเข้าท่ีอุณหภูมิ 300-320 องศาฟาเรนไฮด์ จนกระทั่งสุกทั่ว

กัน 
 

* ส่วนผสมไส้เผือกเหมือนกับเปี๊ยะกุหลาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขนมเปี๊ยะดอกกหุลาบไส้เผือก 
ส่วนผสมแป้งช้ันนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์ 4¼ ถ้วย  425 กรัม 
 2. เกลือป่น  ½ ช้อนชา  5 กรัม 
 3. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช ¾ ถ้วย  150 กรัม 
 4. น้ าเย็น  ¾ ถ้วย  180 กรัม 
 5. น้ าตาลทรายป่น 2 ช้อนโต๊ะ  25 กรัม 
 6. แบะแซ  2 ช้อนโต๊ะ  30 กรัม 
 7. ไข่แดงของไข่ไก่ 2 ฟอง  40 กรัม 
ส่วนผสมแป้งช้ันใน 
 1. แป้งเอนกประสงค์  2¾  ถ้วย  275 กรัม  
 2. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช 1/3  ถ้วย  70 กรมั 
ไส้ 
 1. เผือกนึ่งสุกบดละเอียด 4 ก้อน  1,000 กรัม 
 2. น้ าตาลทราย  2½  ถ้วย  500 กรัม 
 3. หัวกะทิ  1 ถ้วย  240 กรัม 
 4. เนยสด  ¼ ถ้วย  60 กรัม 
 5. ไข่แดงดิบ (ไข่เค็ม) ผ่าสี่ 20 ฟอง  
วิธีท า 
 1. ผสมแป้งและเกลือป่น 4 ก้อน เข้าด้วยกัน 
 2. ผสมน้ าเย็น น้ าตาลทรายป่น แบะแซ และไข่แดงเข้าด้วยกัน 
 3. เทน้ ามันสลับกับส่วนผสมน้ าลงในแป้ง ผสมให้เข้ากัน แล้วนวดจนเนื้อเนียน พักไว้ 20 นาที 
แป้งชั้นใน น าแป้งใส่อ่างผสม แล้วเทน้ ามันลงผสมจนเข้ากัน พักไว้ 20 นาที 
ไส้ ผสมเผือกบด น้ าตาลทราย หัวกะทิ ลงในกระทะแล้วกวนจนงวดจึงใส่เนยสด กวนต่อไปจนแห้ง 

พักไว้ให้เย็น จึงปั้นเป็นก้อนกลม 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว พร้อมกับไข่แดงอีก 1 ชิ้น 
วิธีคลึง 
 1. แบ่งแป้งชั้นนอกและชั้นในให้เป็นก้อนหนักก้อนละ 40 กรัม และ 15 กรัม ตามล าดับ 
 2. แผ่แป้งชั้นนอกออก ใส่แป้งชั้นใน หุ้มให้มิด 
 3. ใช้ไม้คลึงแป้งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ม้วนให้แน่น 
 4. คลึงแป้งออกแล้วม้วนอีกเป็นครั้งที่ 2 
 5. ตัดแป้งออกเป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กัน แล้วคลึงให้เป็นแผ่นกลม 

 6. ใส่ไส้หุ้มให้มิด ท าจนหมดแป้ง แล้ววางเรียงในถาดอบที่ทาไขมันแล้วน าเข้าอบที่อุณหภูมิ 350-375ᵒฟ.  
เวลาประมาณ 15-20 นาที 
 



 
 

ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผอืก 
ส่วนผสมแป้งช้ันนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์ 4¼ ถ้วย  425 กรัม 
 2. เกลือป่น  ½ ช้อนชา  5 กรัม 
 3. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช ¾ ถ้วย  150 กรัม 
 4. น้ าเย็น  ¾ ถ้วย  180 กรัม 
 5. น้ าตาลทรายป่น 2 ช้อนโต๊ะ  25 กรัม 
 6. แบะแซ  2 ช้อนโต๊ะ  30 กรัม 
 7. ไข่แดงของไข่ไก่ 2 ฟอง  40 กรัม 
วิธีท า 

ผสมแป้ง เกลือ น้ าตาล ให้เข้ากัน ใส่น้ ามัน สลับกับน้ า นวดจนเนื้อเนียน แบ่งแป้งเป็นก้อน หมักก้อนละ 
100 กรัม 

ส่วนผสมแป้งช้ันใน 
 1. แป้งเอนกประสงค์  2¾  ถ้วย  275 กรัม  
 2. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช 1/3  ถ้วย  70 กรัม 
วิธีท า 
 ผสมแป้ง น้ ามัน เคล้าให้เข้ากัน แบ่งแป้งเป็นก้อนหนักก้อนละ 40 กรัม 
แต่งหน้า 
 ไข่แดง และ งาด า 
วิธีคลึง 
 1. น าแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นใน ปิดตะเข็บให้สนิท 
 2. คลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วพับทบ 3 ทบ 
 3. คลึงแป้งให้เป็นแผ่นยาว ตัดแบ่งเป็น 4-6 ชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของไส้ 
 4. น าแป้งที่ตัดมาคลึงให้เปนแผ่นบางๆ ใส่ไส้ แล้วกดแป้งให้แบน จากนั้นน ากรรไกรมาตัดริมแป้ง (12 กลีบ)  

แล้วบิดแป้งให้โชว์ไส้ ลักษณะคล้ายดอกไม้ วางบนถาดอบ ทาไข่แดง แล้วโรยงาด า 

 5. อบไฟที่อุณหภูมิ 350ᵒฟ. เวลาประมาณ 15-20 นาที หรือจนสุก 
 
* ส่วนผสมไส้เผือกเหมือนกับเปี๊ยะกุหลาบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขนมเปี๊ยะหิมะ 
ส่วนผสม 

1. น้ าตาลทราย   100 กรัม 
2. แบะแซ   170 กรัม 
3. น้ าเปล่า   150 กรัม 
4. แป้งขนมโก๋ร่อน  170 กรัม 
5. เนยขาว    70 กรัม 
6. นมข้นหวาน    50 กรัม 
7. สีม่วงออร์คิด 
8. น้ าหอมกลิ่นเผือก  

วิธีท า 
1. ต้มน้ า น้ าตาลทราย แบะแซ จนกระทั่งเดือดทั่วดี ลักษณะเป็นน้ าเชื่อมใส ยกลงพักไว้จนกระทั่งอุ่นจน

เกือบเย็น  
2. ผสมแป้งขนมโก๋กับน้ าเชื่อมที่เตรียมไว้  คนผสมพอเข้ากัน โดยตะกร้อมือ หรือเครื่องผสม (หัวใบไม้) 

พอส่วนผสมให้เข้ากันดี เติมเนยขาว และนมข้นหวาน พักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง  
3. ตัดแบ่งและบรรจุไส้และปั้นขึ้นรูป หรืออัดใส่พิมพ์ขนมเปี๊ยะตามต้องการ  

 
หมายเหตุ  

การผสมสี  
   - ถ้าต้องการผสมทั้งหมดเป็นสีเดียวกัน สามารถผสมสีในน้ าเชื่อมได้ตามชอบ  

- ถ้าต้องการท าหลายสีในแป้งสูตรเดียว  ก็สามารถน าแป้งที่พักไว้มาแบ่งผสมสีได้ตามต้องการ  
 

 * น้ าหนักรวม      660 -700  กรัม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขนมเปี๊ยะหิมะไส้สมุนไพร 
ส่วนผสม 

9. น้ าตาลทราย   100 กรัม 
10. แบะแซ   170 กรัม 
11. น้ าเปล่า   150 กรัม 
12. แป้งขนมโก๋ร่อน  170 กรัม 
13. เนยขาว    70 กรัม 
14. นมข้นหวาน    50 กรัม 
15. สีม่วงออร์คิด 
16. น้ าหอมกลิ่นเผือก  

วิธีท า 
1. ต้มน้ า น้ าตาลทราย แบะแซ จนเดือดทั่วดี ลักษณะเป็นน้ าเชื่อมใส ยกลงพักไว้จนอุ่นจน  
2. ผสมแป้งขนมโก๋กับน้ าเชื่อมท่ีเตรียมไว้  คนผสมพอเข้ากันโดยตะกร้อมือ หรือเครื่องผสม (หัวใบไม้) พอ

ส่วนผสมให้เข้ากันดี เติมเนยขาว และนมข้นหวาน พักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง  
3. ตัดแบ่งและบรรจุไส้และปั้นขึ้นรูป หรืออัดใส่พิมพ์ขนมเปี๊ยะตามต้องการ  

หมายเหตุ  
1. การผสมสี  

   - ถ้าต้องการผสมทั้งหมดเป็นสีเดียวกัน สามารถผสมสีในน้ าเชื่อมได้ตามชอบ  
- ถ้าต้องการท าหลายสีในแป้งสูตรเดียว  ก็สามารถน าแป้งที่พักไว้มาแบ่งผสมสีไดต้ามต้องการ  

2. น้ าหนักรวม  660 - 700  กรัม   
 

ไส้สมุนไพร 
 

ส่วนผสม 
1. บอระเพ็ดแช่อ่ิมหั่นชิ้นเล็ก   100  กรัม 
2. ต าลึงเขียวแช่อิ่มหั่นชิ้นเล็ก   200  กรัม 
3. มะกรูดปอกเปลือกแช่อ่ิมหั่นชิ้นเล็ก  200  กรัม 
4. มะกรูดทั้งเปลือกแช่อ่ิมหั่นชิ้นเล็ก  100  กรัม  
5. มะตูมเชื่อมหั่นชิ้นเล็ก    200  กรัม  
6. อัลมอนด์หั่น ¼ เมด็อบกรอบ   300  กรัม 
7. เกลือป่น       ½  ช้อนชา  
8. แป้งโก๋ร่อน     100 - 150  กรัม 
9. น้ าต้มสุก 
*น้ าหนักรวมประมาณ  1,200  กรัม 

วิธีท า  
ผสมสมุนไพรแช่อ่ิม อัลมอนด์ เกลือป่น คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน ผสมแป้งขนมโก๋ คลุกเคล้าให้ทั่วดี ถ้าผลไม้มี

น้ าเชื่อมมากอาจต้องเติมแป้งโก๋เพ่ิม หากผลไม้แข็งเกินไปอาจต้องเติมน้ าสุก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ชั่งน้ าหนักแล้วปั้น
เป็นก้อน 

 



 
 

 


